TERVEZŐI VÁLASZ

BAZ MTrT

30.
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal
–

Az M30-as gyorsforgalmi út nyomvonalát az OTrT alapján tüntetjük fel, azonban a Szikszói
elkerülő szakaszt – a kedvezőbb domborzati adottságok miatt – , továbbra is a település
keleti oldalán javasoljuk feltüntetni (ennek fontosságát a település is megerősítette),
valamint az Arnóti elkerülő szakaszt – a meglévő nyomvonal miatt – szintén a MTrT-n
szereplő nyomvonalon javasoljuk hagyni. Erre lehetőséget ad a Területfejlesztésről és
területrendezésről szóló XXI. tv. 23/B. § (1) bek. b) alpontja, azaz az OTrT-ben szereplő közút
megye területére eső nyomvonalának hosszától a MTrT +/-10%-kal eltérhet. Az M30-as
gyorsforgalmi út BAZ megyére eső szakasza kb. 95 km, a MTrT által javasolt hossza kb. 102
km, az OTrT-ben jelölt nyomvonalhoz képest a MTrT 7,3 %-kal tér el, így a törvény szerinti
korrekciós lehetőséggel élve, a MTrT a jogszabályok szerint tüntette fel a gyorsforgalmi út
nyomvonalát. Megjegyezzük, hogy az OTrT-ben meghatározottak (nyomvonalleírás OTrT
1/1 számú mellékletének 2. pontja, Ország Szerkezeti Tervén ábrázoltak) miatt, valamint a
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium véleménye alapján a 3-as gyorsforgalmi út
M30-as úttal közös szakaszát külön nyomvonalon, a tervezett gyorsforgalmi úttal
párhuzamosan tüntetjük fel.
Megjegyezzük, hogy az M30 gyorsforgalmi út nyomvonalának tekintetében OTrT – a terv
léptékéből adódóan - nem ad egyértelmű iránymutatást. A párhuzamosan vezetett M30
gyorsforgalmi út és a 3 sz. főút a Szerkezeti Tervlapon nem követhető egyértelműen, a két
nyomvonal jelentős hosszban átfedéssel került ábrázolásra. A MTrT-ben ezért az M30
gyorsforgalmi út nyomvonala tervezői javaslatként szerepel.

–

A 26 sz. főút tekintetében a MTrT Putnok Város településrendezési Tervének
Településszerkezeti Tervlapján (144/2004 (VIII.05) sz. KT hat.) szereplő, az átkelési szakaszt a
vasútvonalhoz simuló vonalvezetéssel kiváltó nyomvonalváltozatot tartalmazza. Az északi
elkerülés a meglévő települési terület, valamint a domborzat miatt nem lehetséges.
Azonban tekintettel az út 2x2 sávos távlati fejlesztési elképzelésére, a Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági Minisztériummal egyeztetve feltüntetjük az északi elkerülő utat is.

–

A szendrői elkerülő út terven való jelölése továbbra is indokolt, ezért mint térségi
jelentőségű mellékútként fogja ábrázolni a terv

–

Nyékládháza D-i elkerülő útjának megvalósítása a 3307 j. tiszacsegei összekötő útnak a 35
sz. főúthoz való közvetlen kapcsolatát biztosíthatja. Ezért a nyomvonal szerepeltetése a
MTrT-ben indokolt.

Amennyiben a főút települési elkerülő szakaszának OTrT-ben történő nevesítése miatt a
jogszabály fenti értelmezésére nincsen mód, úgy ezeket az elkerülő szakaszokat térségi
jelentőségű mellékútként fogja a MTrT ábrázolni.
– Az elfogadott OTrT a 38. főút nyomvonala esetén a 2/A változatot határozta meg, a
törvénytől eltérni nem lehet, a jelzett 2/B nyomvonal MTrT-n nyomvonalváltozatként
történő feltüntetésére a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Országos Fejlesztési
Tanácsának és Minisztériumának véleménye alapján nincs mód.
– A kerékpárút hálózatot a hatályos OTrT-ben foglaltak alapján javítottuk.
– A MÁV Zrt. Fejlesztési Főosztályának véleményét figyelembe vettük (lásd 39. pont)
– Az alátámasztó munkarészt kiegészítettük.
– Az NKH Légügyi Igazgatóságának véleményét figyelembe vettük.

Rövidítések:
OTrT = Országos Területrendezésről szóló 2003. évi XXVI. törvény (módosította: 2008. évi L. tv.)
MTrT = Megyei Területrendezési Terv
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